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1. Resumo 
O sistema portarrenal em testudíneos é uma importante ferramenta fisiológica para 
manutenção da vida e durante a oviposição assume a manutenção da perfusão em 
células tubulares prevenindo necrose tubular isquêmica (CUBAS et.al, 2014). 
Entretanto, a ação do sistema portarrenal durante a administração de drogas em 
membros pélvicos é pouco explorada, por este motivo, objetiva-se com este estudo 
caracterizar a ação do sistema portarrenal de Trachemys Scripta Elegans e verificar 
sua influencia sobre o protocolo de analgesia, antibioticoterapia e antiinflamatórios 
administrados em musculatura de membro pélvico, no pós cirúrgico de ooforectomia, 
em comparativo da administração dos mesmos medicamentos em musculatura de 
membro torácico.  
Neste estudo vinte e quatro animais serão submetidos ao procedimento de 
esterilização e distribuídos em dois grupos, dos quais, metade dos indivíduos 
receberá protocolo de medicação pós cirúrgica em membro torácico, e a outra 
metade em membro pélvico, visando elucidar a ação do sistema portarrenal, que 
futuramente, contribuirá para a evolução das técnicas médico veterinárias. 

2. Introdução 
Trachemys Scripta Elegans, conhecida como tartaruga de orelha vermelha, é uma 
espécie oriunda da América do Norte, pertencente à ordem Testudines e à família 
Emydidae. É denominada uma espécie exótica, cuja distribuição geográfica não 
inclui o Território Brasileiro ou águas jurisdicionais. 
Compreender os aspectos anatomofisiológicos destes animais é de extrema 
importância na rotina clínica, principalmente por se tratar de uma espécie exótica, 
que quando mal manejada, pode gerar danos irreversíveis para a fauna brasileira, 
ameaçando a biodiversidade local, gerando desequilíbrio ambiental de larga escala.  
A fisiologia renal de indivíduos da espécie Trachemys Scripta Elegans ainda é pouco 
estudada nos aspectos que tangenciam a atividade do sistema portarrenal quando 
da administração de fármacos em membros pélvicos, correlacionando essa 
informação, com a metabolização dos mesmos. Por isso, este trabalho propõe a 
esterilização de vinte e quatro fêmeas da espécie Trachemys Scripta Elegans, 
através de parceria com o Zoológico de Guarulhos, que recebeu enorme quantidade 



de animais doados, vitimas de abandono. Essa ação visa o controle populacional 
destes animais, assim como, entender o funcionamento do sistema portarrenal. 

3. Objetivos 
O presente estudo tem por finalidade elucidar ação do sistema portarrenal, através 
da administração de drogas por via intramuscular de membro pélvico, no pós 
cirúrgico de ooforectomia, realizado para controle populacional da espécie no 
zoológico de Guarulhos - SP, de forma comparativa ao grupo de animais que 
passará pelo mesmo procedimento de esterilização e que receberá aplicação de 
drogas por via intramuscular de membro torácico. Objetiva-se dessa forma, 
correlacionar as informações obtidas entre os dois grupos de animais, através de 
monitoramento dos parâmetros fisiológicos, estado clínico e exames laboratoriais, 
contribuindo com o aprimoramento de condutas e técnicas veterinárias. 

4. Metodologia 
Para a realização do estudo, serão utilizados vinte e quatro animais da espécie 
Trachemys Scripta Elegans, fêmeas, identificadas, independente do peso, sendo 
jovens e adultas e que apresentem bom estado de higidez e saúde. O procedimento 
será realizado em três etapas: na primeira fase, os animais serão selecionados, e 
identificados. A segunda fase do projeto constitui-se da realização do procedimento 
cirúrgico do grupo um (G1), que compreende doze animais os quais serão 
submetidos à ooforectomia. A técnica cirúrgica consiste em acesso a cavidade 
celomática por remoção parcial do plastrão, realizando uma abertura nos escudos 
córneos e placas ósseas ventrais com auxílio de serras (PESSOA C. A. et al,. 2008). 
Mader (2006) sugere a realização de uma incisão retangular com auxílio de uma 
pequena serra circular, de um lado ao outro do plastrão. Realizar a retirada dos 
ovários e suturar. 
Por fim, a ferida cirúrgica será recoberta com uma fina camada de resina acrílica a 
prova d’água.  
Para o pós cirúrgico, serão administrados doses de antibiótico, antiinflamatórios e 
analgésicos, por via intramuscular de membro torácico, a cada 12 horas.  
Os animais serão monitorados constantemente e a cada 5 dias, haverá colheita de 
material biológico para realização de exames laboratoriais. 
A terceira fase do projeto consiste em submeter o grupo dois (G2), composto por 
doze animais ao mesmo procedimento cirúrgico descrito acima, diferindo apenas no 



pós cirúrgico, onde os animais receberão aplicação de antibióticos, antiinflamatórios 
e analgésicos através de via intramuscular de membros pélvicos, a cada 12 horas.  
Os animais serão monitorados constantemente e a cada 5 dias, haverá colheita de 
material biológico para realização de exames laboratoriais. 
 

5. Desenvolvimento 
Entre os meses de julho e agosto de 2016, realizou-se a seleção, identificação e 
biometria dos primeiros seis indivíduos. 

Animal Peso em Kg Biometria   Animal Peso em Kg Biometria 
1 1,65 26,5x25,0  4 2,4 32,5x29,5 
2 1,77 27,0x25,0  5 2,6 30,5x26,0 
3 1,9 26,5x25,0   6 3 31,0x33,0 

 
Nos meses seguintes, (entre setembro e novembro de 2016), serão realizados os 
exames laboratoriais, e procedimento cirúrgico e pesquisas do sistema portarrenal, 
incluindo o monitoramento do primeiro grupo de animais, constituído por doze 
indivíduos.  

6. Resultados preliminares 
Pelo fato de a pesquisa estar em andamento, ainda não existem resultados 
preliminares ou comparativos fisiológicos, que neste momento contribuam com 
aprimoramento médico veterinário. 

7. Fontes Consultadas 
CUBAS, Zalmir S., Silva, Jean C.R., Catão-Dias, J.L. Tratados e animais selvagens. 
2ª ed. Rocca 2014. 
 
MADER, Douglas R. Reptile Medicine and Surgery. 2º ed. Elsevier Sauders, 2006. 
 
PESSOA, Carlos A., et al. Ooferectomia vídeoassistida por acesso pré femoral em 
tartaruga-de-ouvido-vermelho (Trachemys scripta Elegans). Revista Veterinária 
Brasileira. Julho 2008, p.345-349. 
 


